
Af  Karen Wistoft

 L 
ynhurtig kommunikation, kulturel 
sammensmeltning og religiøs into-
lerance præger den tid, vi befinder 
os i, fremgår det af de seneste års 
forskning på forskellige fagområder. 

Hvis ikke vi hægter os på udviklingen, risike-
rer vi at blive tabere, der i værste fald ender i 
eksistentiel magtesløshed. Personlig ulykke i 
form af depression kommer øjensynligt til at 
dominere Verdenssundhedsorganisationens 
(WHO) liste over fremskrevne problemer fra 
omkring 2020. 

 Men betragtes disse pessimistiske udvik-
lingslinjer under et, er der også andre og nye 
tendenser, der giver mening. I forsøget på at 
finde nye og virksomme metoder til både at 
lindre og forebygge personlige eller eksisten-
tielle problemer er der positive holdninger 
over for fremgangsmåder, som groft sagt ikke 
så meget prøver at ændre kendsgerningerne, 
men snarere reaktionerne på dem. Ifølge 
mindfulness-guruen Jon Kabat-Zinn har 
personlig lykke i tilværelsen ikke helt så meget 
at gøre med de samfundsmæssige omstændig-
heder, som de fleste tror.

 I disse år dukker flere og flere metoder 
baseret på mindfulness op, og deres 
indflydelse vokser. Det er muligvis for tidligt 
at sige, om de er kommet for at blive, og i så 
fald, i hvilken form de vil overleve. Men det 
er allerede vanskeligt især for behandlere 
inden for de sygdomskategorier, der rummer 

mentale symptomer som fx depression, stress, 
misbrug, spiseforstyrrelser, isolation mv. og 
for deres klienter at ignorere dem. Og hvad 
mere er, vækker mindfulness-metoderne ofte 
stor entusiasme hos dem, der får første-
håndskendskab til deres potentiale inden for 
selvudvikling og ikke-medicinsk helbredelse, 
eller som finder det spirituelle eller meditative 
grundlag berigende.

Mindfulness er en måde at være til stede på. 
Mindful opmærksomhed tager imod og er 
ikke afvisende. Sanseindtryk, tanker eller 
følelser opleves simpelthen som det, de er. 
At være opmærksom på en mindful måde 
betyder mærkeligt nok, at ens ’mind’ i betyd-
ningen bevidstheden kan være fraværende. 
Selv om tankerne kører på højtryk, får de ikke 
mere opmærksomhed end alt andet, der kan 
opfattes. En sådan beskrivelse bygger på en 
forskel mellem to typer af opmærksomhed, 
sådan som sociologen Niklas Luhmann har 
beskrevet det: den handlingsorienterede og 
den oplevelsesorienterede. Hvis ens op-
mærksomhed er handlingsorienteret, er 
den selvreferentiel, og man er optaget af 
spørgsmålet: hvad skal jeg nu gøre? Hvis den 
derimod er oplevelsesorienteret, har man 
fokus på sagen eller begivenheden og ikke på 
reaktioner eller mulige handlinger og heller 
ikke på tanker eller følelser.

 Mindfulness bygger på en forestilling 
om, at reaktiv opmærksomhed eller 
handlingsorientering indskrænker den ’sande 

opmærksomhed’ – eller dybere bevidsthed. 
Efterhånden som folks normale handlingsori-
enterede måder at rette deres opmærksomhed 
på bliver mindre, opstår der en følelse af, 
hvordan tingene virkelig er. Samtidig betyder 
det at være mindful ikke, at denne ’sande 
opmærksomhed’ bliver til ’tavs viden’, eller 
eventuelt udvider sig, eller udstråler en form 
for universel kærlighed. Pointen er, at disse 
fænomener kan opstå i opmærksomheden, 
men ikke udgør selve processen.

 Mennesker, der praktiserer mindfulness, 
gør det som regel spirituelt eller meditativt 
og i fællesskab med andre. En sådan praksis 
fører til individuelle oplevelser af sindsro, 
velvære, mental sundhed og muligvis også til 
sygdomshelbredelse, selv om det som regel 
ikke er det primære formål i sådanne sam-
menhænge. Ikke desto mindre er det kendt 
inden for eksempelvis mindful-behandling af 
alkoholisme, at den opnåede sindsro kan være 
midlet til at opnå ædruelighed.

 Mindfulness har vundet stor popularitet 
og fået megen opmærksomhed gennem 
de senere år – både i religiøse samfund, 
hvilket den store udbredelse i USA vidner 
om, og i sekulariserede samfund – som i 
Danmark i form af kursustilbud indenfor 
erhvervslivet, i terapeutiske interventioner 
og mere alment som sundhedsfremmende 
metode. Mindfulness er et godt eksempel 
på et spirituelt og praktisk fænomen, der 
i stigende grad kobles til såvel sundhed og 
velvære som til helbredelse og lindring
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”Der findes ikke sundhed uden mental 
sundhed”, skriver WHO i 2001. På baggrund 
af en verdensomspændende stigning i 
forekomsten af mentale forstyrrelser blandt 
såvel voksne, børn som unge, placerer WHO 
i dag mental sundhed som fokusområde på 
linje med fysisk sundhed. Stigningen i mentale 
forstyrrelser var før årtusindeskiftet mere 
eller mindre overset inden for den sundheds-
videnskabelige forskning, men WHO har nu 
skabt opmærksomhed omkring det faktum, at 
mental sundhed er af afgørende betydning for 
sundhed generelt og antyder, at psykologiske 
funktioner påvirker personlighedens inderste 
kerne – vel at mærke personlige erfaringer og 
’uafhængige tanker’, følelser, ønsker, behov og 
adfærd. Forebyggelse af mentale forstyrrelser 
og fremme af mental sundhed blandt børn og 
unge er også et vigtigt mål for WHO, og dette 
mål i dag indgår en lang række pædagogiske 
initiativer og programmer verden over. 

 I de senere år har der i den internationale 
sundhedspædagogiske forskning været fornyet 
interesse for begrebet ’mental well-being’, en 
god erstatning for begrebet mental sundhed, 
når man taler om mere end fravær af sygdom. 
Velvære har en passende optimistisk klang og 
kan omfatte både at være rask og at have det 
godt. Det er ikke nødvendigvis det samme. 
Spændingen mellem at være rask og have det 
godt går måske mindst tilbage til Aristoteles, 
som udviklede et begreb om menneskelig 
blomstring kaldet eudaimonia, som involverer 
udfoldelsen af de egenskaber, Aristoteles 
mente, var essentielle for menneskets 
sjæl. Aristoteles’ eget mål var, at resultatet 
skulle blive en politisk såvel som en psykisk 
harmoni, hvor den indre balance var en 
afspejling af den ydre.

 ’Mental well-being’ er nærmest blevet 
overtaget af bevægelsen omkring positiv 
psykologi for at hjælpe mennesker til at 
identificere komponenter af, hvordan de 
fungerer, som allerede er centrale styrker, og 
andre, som kræver positiv opmærksomhed 
med det formål at forøge menneskers velvære. 

Problemet er, at mental sundhed bliver 
defineret på måder, der kan siges at udelukke 
bestemte bevidsthedstilstande, personligheder 
eller temperamenter som fx det melankolske 

temperament. Hvis man vil være mentalt 
sund, gælder det om at være i bevægelse, 
være kreativ, udfolde sine evner og handle 
hensigtsmæssigt i forhold til hverdagslivets 
udfordringer. Denne opfattelse af mental 
sundhed giver - med reference til William 
James’ banebrydende empiriske studier af 
åndelige erfaringer relateret til ’healthy-
mindedness’ og ’mind-cure’ - anledning til 
at overveje, om man dermed ikke fornægter 
melankoli og den stilhed og skrøbelighed, der 
præger især følsomme mennesker, som måske 
udtrykker sig bedst gennem kunst, musik eller 
poesi. Ifølge James er det kun få af os, som 
ikke i en eller anden grad er mærket af vores 
følsomhed, og det er følelserne og skrøbe-
lighederne, der livet igennem kommer os til 
undsætning, og det sker ofte på helt uventede 
måder. I det melankolske temperament finder 
vi den bevægelighed, som ifølge James er 
den uomgængelige betingelse for en dybere 
moralsk forståelse. Så i de temperamenter, 
som nutidige definitioner af mental sundhed 
afskærmer sig fra, findes den intensitet og det 
eftertryk, som er centralt i en praktisk styrke 
– og der findes også kærligheden til det, der 
ligger ud over den sanselige erfaring. 

Kommentaren er baseret på artiklen 
’Mindfulness og mental sundhed’, som 
publiceres i Psyke & Logos, forår 2011, med 
temaet Mindfulness og meditation. 
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”At være opmærksom på 
en mindful måde betyder 

mærkeligt nok, at ens ’mind’ 
i betydningen bevidstheden 
kan være fraværende. Selv 

om tankerne kører på 
højtryk, får de ikke mere 
opmærksomhed end alt 
andet, der kan opfattes.”

Lektor Karen Wistoft
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